
Por ocasião do 15o 

aniversário do Fluviá-

rio de Mora (ver peça 

ao lado), foi apresen-

tada a nova valência do 

ex-libris do Concelho, 

trata-se de uma espla-

nada que proporcionará 

convívio e descontração.

A  c oncr e t i z a ç ão 

deste projeto dará uma 

nova vida ao Fluviário e 

os visitantes passarão 

a ter à sua disposição 

uma zona exterior onde 

terão oportunidade de 

apreciar todo o espaço 

envolvente, enquanto 

tomam um café ou, quem 

sabe, desfrutam de uma 

refeição.

De ressalvar que 

para um ponto de inte-

resse como o Fluviário 

de Mora, é de extrema 

importância que a valo-

rização seja contínua. 

Só assim será possível 

que o mesmo apresente 

dinamismo e, ao mesmo 

tempo, continue a des-

pertar interesse.

O Município de Mora 

esteve presente na Bolsa 

de Turismo de Lisboa (BTL) 

2022, que decorreu entre 

16 e 20 de março, na Feira 

Internacional de Lisboa.

Esta foi a 33a edição 

do maior certame na área 

do Turismo realizado em 

Portugal, e foi com grande 

sentido de responsabili-

dade e foco nos objetivos 

a atingir, que o Município 

de Mora participou nesta 

edição, um espaço que a 

cada ano recebe entre 70 

a 80 mil visitantes, entre 

profissionais e público 

em geral. Para o Concelho 

de Mora foi uma montra 

daquilo que de melhor há 

e se faz, seja na gastro-

nomia, cultura, pontos de 

interesse, recursos natu-

rais, entre outros.

O Município de Mora deu 

a conhecer a sua oferta 

turística, explorando 

todos os recursos dis-

poníveis para o efeito, 

numa aposta clara de 

projeção da imagem de todo 

o Concelho. Com o mote “EM 

MORA DEMORA-TE”, num 

trocadilho que convida 

a visitar o Concelho e a 

apreciar os seus atrativos 

sem pressa.

Durante os cinco dias 

da BTL, destaque para a 

apresentação do Conce-

lho de Mora que aconte-

ceu na tarde do dia 20 de 

março e que começou pela 

abordagem da estratégia 

de turismo, por parte do 

Vereador António Ferreira; 

Seguiu-se a apresentação 

da nova imagem, pelo Chefe 

do Gabinete de Apoio à Pre-

sidência, João Marques; A 

apresentação contou tam-

bém com o ator convidado, 

e recente habitante do 

Concelho de Mora, Heitor 

Lourenço, que partilhou 

com o público os motivos 

que o levaram a escolher o 

nosso Concelho. A encerrar, 

a Presidente do Município, 

Paula Chuço, deixou o con-

vite à demora no Concelho.

Câmara Municipal avança
com plano de desenvolvimento

estratégico para o Concelho
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Esplanada do Fluviário
de Mora será uma realidade

Município de Mora assinou 
protocolo coM turisMo

de portugal

O Fluviário de Mora celebrou 15 anos de 
existência, no dia 21 de março e, para assi-
nalar a data, o Município de Mora levou a 
cabo uma iniciativa simbólica.

A comemoração iniciou com uma visita 
guiada ao Fluviário, seguindo-se a apre-
sentação do projeto em 3D, da criação de 
uma esplanada, que será um complemento 
ao espaço do restaurante do Fluviário, que 
está a ser restruturado. 

Para terminar, foi cortado o bolo de ani-
versário dos 15 anos de Fluviário de Mora.

MUNICÍPIO DE MORA, UMA PORTA ABERTA PARA O FUTURO!

Brotas  Cabeção  Mora  Pavia  Malarranha

Fluviário de Mora
coMeMora 15 anos

O Município de Mora 
procedeu à assina-
tura de um protocolo 
de colaboração com o 
Turismo de Portugal, 
através da Escola de 
Hotelaria e Turismo de 
Portalegre, no âmbito 
do Plano “Reativar o 
Turismo | Construir o 
Futuro”.

O Plano contempla 
um conjunto de medi-
das que visam esti-
mular a economia e o 
turismo, especifica-
mente, o “Programa For-
mação + Próxima” que 
prevê a formação gra-
tuita dos empresários, 

empreendedores e pro-
fissionais da área do 
Turismo e para a qual o 
Município de Mora vai 
contribuir diretamente 
na sua implementação e 
desenvolvimento.

No âmbito deste 
programa, a Autarquia 
será um agente ativo 
no reconhecimento das 

necessidades de for-
mação turística, bem 
como na criação de 
condições para a rea-
lização da mesma. 
Localmente o Município 
deverá ainda identifi-
car parceiros estraté-
gicos para dinamização 
do Programa e poten-
ciais formadores.

Dando cumprimento ao 
anunciado anteriormente, 
o Município de Mora pro-
cedeu à contratualização 
da Agência de Desen-
volvimento Regional do 
Alentejo (ADRAL) para 
elaboração e implementa-
ção do Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Eco-
nómico para o Concelho 
de Mora.

Trata-se de um ins-
trumento de gestão e 
planeamento que permi-
tirá trabalhar estrate-
gicamente o território, 
tendo como foco princi-
pal o futuro do Conce-
lho a nível económico. O 

Plano de Desenvolvimento 
Estratégico de Desen-
volvimento Económico 
garante que, futura-
mente, o Concelho possa 
beneficiar de recursos 
financeiros e inves-
timentos do próximo 

quadro comunitário de 
apoio.

Prevê-se que este 
plano esteja concluído no 
prazo de 11 meses, o qual 
contará com a colabora-
ção de diversas entidades 
e empresas do Município.

Município de Mora Marcou presença na BTL 2022



De forma a assinalar 
o Dia Mundial da Água, o 
Município de Mora pro-
cedeu à entrega simbó-
lica de garrafas para 
água, pelos alunos dos 
Jardins de Infância e do 
1o Ciclo do Agrupamento 
de Escolas do Concelho 
de Mora.

Esta ação para além 
de assinalar a efemé-
ride, pretende sensi-
bilizar os mais novos 
relativamente à proble-
mática da escassez da 
água enquanto recurso 
natural e bem essencial 
à vida.

A escassez da água 

é considerada uma 
verdadeira ameaça à 
humanidade. Como tal é 
importante que os bons 
hábitos de poupança 
e utilização racional 
deste bem sejam, efeti-
vamente, adotados desde 
cedo e pela população em 
geral.

Os alunos do Concelho 
de Mora têm agora à sua 
disposição uma garrafa 
de vidro com tampa de 
bambu, que podem, sempre 
que necessário encher 
com água da torneira, 
recurso que no nosso 
Município é de excelente 
qualidade.
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EsTAMOs MAIs PRóxIMOs DE sI!

Folha de MORA 
ACOMPANhE As NOvIDADEs DO sEU MUNICÍPIO...

Pavia recebeu última
prova do Critério

Paulo Guerra

A Equipa de Apoio ao Em-
preendedor e Empresário do 
Município de Mora foi apre-
sentada no dia 22 de mar-
ço. Esta equipa foi dada a 
conhecer numa iniciativa 
pública que se realizou no 
Auditório Municipal ao fi-
nal da tarde.

A primeira ação de aten-
dimento aos empreendedo-
res e empresários do Con-
celho decorreu no dia 30 de 
março, no edifício do Paços 
do Concelho, a partir das 
9h30. Para inscrições e in-

formações, os interessados 
poderão entrar em conta-
to com o Município através 
do telefone 266 439 070 ou 
correio eletrónico: geral@
cm-mora.pt ou gap@cm-mora.
pt .

A Equipa de Apoio aos 
Empreendedores e Empresá-
rios é uma importante fer-
ramenta de trabalho, pronta 
a prestar o apoio e acom-
panhamento necessário, de 
forma gratuita, a todos os 
interessados em investir no 
Concelho de Mora.

Equipa de apoio ao empreendedor
e empresário apresentada

Câmara muniCipal assinala
Dia munDial Da Água

O Município de Mora 
lançou a nova imagem da 
Câmara Municipal, num 
marco muito importante 
para a nossa história. 
O redesign da identi-
dade gráfica acompanha 
a mudança e a moderni-
zação dos tempos, numa 
mudança que tem tanto 
de necessária como de 
útil para a harmoniza-
ção e o desenvolvimento 
geral do Concelho.

O novo logotipo do 
Município de Mora une 
e valoriza as qua-
tro freguesias que 

compõem o Concelho, 
focando naquele que é 
o nosso ponto forte: 
o Turismo. A organi-
zação gráfica das loca-
lidades é apresentada 
tal como se encontram 
no mapa, com Mora mais 
à esquerda, Cabeção 
no topo, Pavia mais 
à direita e Brotas na 
parte inferior.

Cada uma das fre-
guesias é represen-
tada pelo símbolo 
que identifica o ele-
mento turístico de 
maior realce. Por esse 

motivo, Cabeção 
é representada 
pela talha, asso-
ciada ao vinho, 
Pavia - Malarranha 
pela Anta-Capela 
de São Dinis, em 
representação do 
Megalitismo, Bro-
tas pelo topo 
da Igreja de Nª. 
Srª. de Brotas, 
expoente máximo do 
Turismo Religioso, 
e Mora pela Torre 
do Relógio, edifí-
cio histórico que 
já deu corpo à Câmara 
Municipal. 

Na parte inferior, 
e elo de ligação entre 
as freguesias, estão 
as linhas de água 
em alusão às ribei-
ras e pistas de pesca 

existentes no Municí-
pio. Os tons utiliza-
dos são, de resto, os 
que identificam o Con-
celho, os brasões das 
freguesias e os ele-
mentos representativos 
de cada uma.

Município de Mora lança nova iMageM

O nOvO lOgOtipO dO MunicípiO de MOra 
une e valOriza as quatrO freguesias que 
cOMpõeM O cOncelhO, fOcandO naquele 

que é O nOssO pOntO fOrte: O turisMO

O Campo de Futebol de Pavia e zona envolvente 
recebeu, no dia 26 de março, a 9ª e última prova da 
23ª edição do Critério de Corta-Mato Paulo Guerra.

Entre federados e individuais extra competição, 
a prova foi disputada pelos diversos escalões que 
participaram em distâncias desde os 500 aos 6000 
metros.

O Critério de Corta-Mato Paulo Guerra é uma ini-
ciativa desportiva de caráter anual composta por 
nove provas que, homenageia o atleta alentejano com 
o mesmo nome. Aconteceu nos Concelhos pertencen-
tes ao Alentejo Central. A primeira prova decorreu 
em Borba, seguindo-se Mourão, Alcáçovas, Redondo, 
Évora, Reguengos de Monsaraz, Montemor-o-Novo, 
Portel e Pavia.

A realização da prova em Pavia é o resultado da 
organização conjunta entre a CIMAC, Câmara Muni-
cipal de Mora, Junta de Freguesia de Pavia, Grupo 
Desportivo de Pavia e Associação de Atletismo de 
Évora, contando ainda com o apoio dos Bombeiros 
Voluntários de Mora e da Guarda Nacional Republi-
cana. Da equipa da casa, o Grupo Desportivo de Pavia, 
estiveram em prova 40 atletas que defenderam com 
enorme garra as cores do clube. Este evento, por ser 
a última prova do Critério, contou também com a en-
trega de prémios da classificação final, na qual o GDP 
arrecadou o 2º lugar, com um total de 1180 pontos.

Resultados individuais dos atletas do GDP na 9ª 
prova:

- Benjamin A femininos: 1º Joana Vidigal, 2º Alice 
Martins, 3º Simone Candeias;

- Benjamin A masculinos: 1º Santiago Pires;
- Benjamin B masculinos: 2º Rúben Vieira;
- Iniciados masculinos: 1º Martim Prates, 2º Thiago 

Vieira;
- Juvenil femininos: 2º Ana Moita;
- Juvenil masculinos: 2º Guilherme Miguéns.
Resultados individuais dos atletas do 23º Critério:
- Benjamin A femininos: 1º Alice Martins, 2º Simone 

Candeias, 3º Joana Vidigal;
- Benjamin B masculinos: 2º Rúben Vieira;
- Iniciados masculinos: 1º Martim Prates;
- Juvenil femininos: 2º Ana Moita;
- Juvenil masculinos: 1º Guilherme Miguéns;
- Sénior masculinos: 3º Rui Martins.
O Município de Mora endereça os parabéns a todos 

os atletas do Grupo Desportivo de Pavia pelos exce-
lentes resultados e classificação obtida!

GesaMb recolhe resíduos periGosos eM Mora

A Unidade Especial de Recolha de Resíduos Perigosos 
esteve em Mora, no Parque Urbano, até 28 de março.

Com o mote “Resíduos: O lugar dos perigosos não é 
no lixo!”, a GESAMB, com o apoio do Município de Mora, 
realiza esta importante ação de sensibilização da po-
pulação e recolha de resíduos considerados perigosos. 
São exemplos as baterias dos carros, os restos de tinta, 
pilhas, telemóveis, lâmpadas, entre outros.

O apelo é para que se participe nesta campanha com a 
entrega de resíduos domésticos perigosos de forma se-
gura e gratuita. A GESAMB fará depois a sua parte, ga-
rantindo o destino adequado dos resíduos recolhidos.

Em aBril 
poDE VisiTar
CENTRO CULTURAL
DE CABEÇÃO.
Exposição “Porto de 
Abrigo”, fotografias 
de João Reis, para 
visitar até 30 de 
abril.


